
 

 1صفحه 

 

 26ره دوره آموزشی شما

 اول  جلسه -  زهراشناخت اسماء حضرت 

 م ی بسم الله الرحمن الرح 
اِهر  َدنایِّ َس  یاللُه َعل یو َصل   نیَربِّ العاَلم الَحمُدِللِه  ٍد َو آِلِه الط  عُن  نیااَلَرض  یاللِه ف هی  َموالنا َبق  یعل مای  ال س نیُمَحم  َو الل 

ائم عل  . نیَاعداِئِهم َاجَمع  یالد 
هم   د ی َصلِّ عل الل  ک َقِه یالصِّ اِئَک و اصف  کیِّ نب ِبِه یَحب  هیفاطمه الزهراء الز  َضلَتها و َاخَترتها   یالت اِئکیَو ُامِّ َاِحب 

َ
انَتَجبَتها و ف

 . نینساء العاَلم یعل
 

آن حضرت  از رهگذر اسماء    طاهره فاطمه زهرا  قهیحضرت صد  یوال   تیشناخت شخص  رامونیپ   میعرض سالم خدمت شما، قصد دار  با

 . ردیقرار بگ ،است یخداوند یمند تیرضا نهیکه آ قهیحضرت صددِ خو تیشاءاهلل مورد رضا  ان .میصحبت کن

 

رشد و کمال   ریانسان در مس یازمندین نیتر یمعرفت از اساس .مینیمتناسب تدارک بب یبرنامه ا  دیبا ،مییفزایب خود معرفت بر آنکه  یبرا

 ی و معنو یروح کمال و یقیحق ی و خوشبخت شود یمبه رشد و سعادت ما خلل وارد  ،معرفت و شناخت ما کاسته شود زانیهر م .اوست

 .  در گروِ معرفت است

 ،است به آن وابسته  یهست  که کمال همه یزیچ م؟ یکن  دایمعرفت پ  یزیبه چه چ ؟ یبه چه کس ؟ یچه معرفت . خواهد ی متعَلَّق م  معرفت

در   .م یآورد  یلذت را به دست م   نیبالتر  و ده  کر  دایها دست پ   و سعادت  راتیو خ  ها   یخوب  به همه  ،میاگر خدا را بشناس   .معرفت خداست

درجات کمال انسان خوانده    نیاند و آن را از بالتر  به لذتِ معرفت خدا دعوت کرده  هیو کم ما  یماد  یها  ما را از لذت  تیاهل ب  اتیروا

با پروردگار همچون   اجات، شب قدر، در منهمچون شب جمعه  یآن را در اوقات  یو لذت معنو  نیریطعم ش  یکه تا حدود  یمعرفت  .اند

  دهییسر بر خاک سا  ی قیر اماکن متبرکه به ما دست داده و دقابا خدا د  یاگر فرصت مناجات   .میا  دهیچش  وحمزهاب  یدر دعا  ا ی  لیکم یدعا

  یهلا .کرد سهیمقا توان ینم زیچ چیبخش با ه لذت نیریطعم ش نی ، امیو سبک شو میرا بچش یو طعم بندگ میخود نجوا کن یو با خدا

ذ
َّ
ا ال

َ
  یَمن ذ

َ
باشد و بخواهد آن را  ده یمناجات تو را چش ن یریکه طعم خوش و ش ستیآن ک ا یخدا .ِبَک َبَدال راَم ذاَق َحالَوَه ُمناجاِتک ف

 .  عوض کند  یگرید زیبا چ

 

 یب  یخردمند  عقل و   که از  یموجودات  گریصورت با د  ن یا  ریباشد؛ در غ   د یمقصد و مقصود ما با  نیبه خدا از اهداف مهم و بالتر  معرفت

 چارهیب  ؟وانیاوست با ح  نیب  ی چه تفاوت  ، نکند  دا یرا نشناسد و به صاحبخانه معرفت پ   ار یکه    ی داشت؟ آن کس  میخواه  ی بهره اند چه تفاوت

 الغ رفت!  ، مدآن که کره خر آ

 

ست و دست قدرت او  مت ماحب نعاست که صا  یدر پرتو کسب معرفت به کس  یماست و خردمند  یارزش ما انسان ها به خردمند  همه

کر باد و اگر   ،دعوت او را نشنود  یصدا  یکور باد و اگر گوش  ،ندیاو را نب  یو اگر چشم  .ما قابل مشاهده است  یدر تک تک لحظات زندگ

 .  آورد ی جا کر او را بهمنعم خود را بشناسد و ش که است نیبه ا  یکه ارزش آدمچرا .لل باد ،دینگو کیبخداوند ل یندا نیبه ا  یزبان

القدر   لیجل ی صحاب ، یثمال ابو حمزه ینقل شده است که روز از امام باقر نکهیبرسم و آن ا یمهم مقدمه را عرض کردم تا به نکته نیا

 امام باقر  .دیکن  فیمن تعر  یبرا  را اهلل  معرفت ست؟یچ  داوندکه معرفت خ  دیو پرس  دهی، خدمت آن حضرت رسامام سجاد و امام باقر

و به االئمه  یو االئتمام به یرسوله و مواالت عل  قیو تصد الله عزو جل قیتصد»   ،ستیمعرفت خدا چ  یبدان  یخواه  یر م ند: اگفرمود

آثار صنع و قدرت او را   ی وقت  ، یکن ق یخدا را تصد  نکهیا  یعن ی  «. الله عزوجل عرفیالله عزوجل من عدوهم هکذا  یو برائت ال یالهد

  ی ابن اب  ی، علرسول خدا  ؛یمعرفت باورمند شو  نیو بر ا  یکن  تأییدو    یو بلکه بر آن صحه بگذار  یننکار نکمعرفت خود را ا  نیو ا یافتی

  ن یو همچن  ی نیبرگز  ش یامام خوو    ی کن  یروین را پ یاجمع  یهد  و ائمه  طالب  ی ابن اب  ی و عل  یاو را بشناس  ،ی کن  ق یرا تصد  طالب

کمال و    نهیآ  نیبالتر  ،خدا را بشناسد  یکه ول  یچون آن کس  .شود  یناخته ما شه خدگون  نیو ا  .ییو نفرت بجو  یزاریها باز دشمنان آن

لذا   .در او منعکس است  یاله  فاتاست که تمام ص  یاهلل اکبر آن کس  ی اعظم، ول  ی مطلق، ول  یخدا، ول  یول  .است  را شناخته  یجمال اله

 . میرس  یم هیبه ذوال یعظم  هیآ  نی و با شناخت ا  .میا  شناختهخدا را   هیآ  نیتر  بزرگ ،میاگر او را شناخت  .یاوست و نه هر بشر  الله  ةفیخل
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  تواند یخودش م یوجود سعه به اندازه برگ کوچک، ن یاست معرفت کردگار، ا یهر ورقش دفتر ،اریاگر برگ درختان سبز در نظر هوش

 ن یشناخت او از ا  . معرف خدا باشد  ندتوا  یم   به نحو کامل  ،است  یصفات اله  ینما  تمام  نهیکه آ  یآن کس  یول  . خدا را به من نشان بدهد

نظر   به خدا، و از آن جهت که با   دنیرس  یدارد برا  تیقیطر  ، میریگ  یبهره م   اش   یدیو از معارف توح  مینینش  ی درس او م  ی نظر که در پا

دارد؛  تیموضوع  نیبنابرا  .میببر یخداوند متعال پ  یعنی ه،یبه ذوال میتوان یم  او یو جمال  یبه اوصاف و کمالت او و شناخت معارف کمال

هستند که شناخت و معرفت به ساحت    یتیشخص  کی  طاهره  قهیکه حضرت صد  مینکته برس  نیکه به ا  نیا  یشد برا  انی ب  جینتا  نیا

 دایاست که به معرفت خدا دست پ  ن یخورده است و کمال انسان به ا وند یبا معرفت خدا پ  یآور شگفت اریمقدس آن حضرت به نحو بس

را به   که ما   نیا  یبرا  ی گاه یچه جا  معرفت حضرت زهرا  م یکن  یم   یحال بررس  . است که با خدا آشنا شود  ن یلذات ا  ن یتربال  د و کن

  ۱۶۱، صفحه  ۱۱نقل فرموده است در جلد    »عوالم العلوم« در    یمحدث بحرانمرحوم    ، از امام صادق   ی تیوار  . دارد  ، معرفت خدا برساند

 قه یکه به فضل حضرت صد  یمگر آن زمان  ،کامل نشد  ینب  چینبوت ه  اقر بفضلها و محبتها« یحت یبوه لنب »ما تکامله الن:  دیفرما   یم

 .  اقرار کرد اهرهط قهیو به محبت او به حضرت صد رهطاه

 

 : میکن  یموشکاف یمقداررا  تیروا نیا میخواه ی م  ؛دیی بفرما دقت

روح    یسیع   ؛یغمبریپ   چ یه  یعن ی  .ستا  تیعموم  دیمف  د،یآ  ی م  ی نف  اقینکره در س  یوقت  «ی»ما تکامله النبوه لنب  د یفرما  ی م  یوقت

»ما   ،د یکه شما انگشت بگذار  ایاز انب  ک یالبشر؟ بله! هر  ابو  ؟ بله! آدماهلل  ل یخل  می؟ بله! ابراهاهلل  میکل   یبله! موس  د؟ییگو  ی را م  اهلل

 .  اقرار کرد طاهره  قهیصد حبت حضرتکه به فضل و م ی مگر وقت دینبوت او به کمال نرس «ینبتکامله النبوه ل

به معرفت خدا   دنیخدا، راه رس  ینما  تمام  نهییمعرفت به آ  یو وقت  قرب و سعادت و کمال، معرفت خدا است  تینها  یوقت   گر،ید  انیب  به

 . تسا  نبوت  الکم  شرط  ،زهرا  فاطمه  به  محبت  و  لی، اقرار به فضامعرفت فاطمه زهرا  : دیفرما   یم   اگر امام صادق   نیبنابرا  ؛است

  ییچون کمال مطلق و نها  .شوندخداشناس    فاطمه زهرا  قیاز طر  د یبا  ،کمال برسند  یبه درجات بال  خواهند  یم   ایکه اگر انب  نیا یعنی

که همان   ییرا شناخت تا کمال نها  حضرت زهرا  دی با  نیبنابرا  .خدا ممکن است  یعظما  هیآ  قیشناخت خدا است و شناخت خدا از طر

خود  دی با م،یرشد کن اتیدر معنو میخواه یم همه ما اگر .دیرس یدرجات عال هب توان یمعرفت م نیشود و با ال حاص ،است معرفت خدا

 .هستند  طاهره  قهیبه صد  ازمندی ن  ی به مقامات عال  دنیرس  یالوالعزم که آنها برا  امبرانی چه رسد پ   م؛ی کن  ک ینزد  طاهره  قهیرا به صد

 . رندوردابرخ یخاص تیاز موقع شانیچرا که ا

 

 ی ا  ژه یمعرفت و  ایانب  یکه با شناخت او برا  فرموده است  تیخداوند متعال به او عنا  ی ادیو کمالت ز  دارد   ییوال  مرتبه  رازه  حضرت

 .  شود یحاصل م

که ا  م  نند،یبنش  یسر درس فاطمه شناس  د یبا  ایانب  ی وقت  . میبشناس  ،گونه که هسترا آن  فاطمه زهرا  میکه بخواه  میرا ندار  نیتوان ا  ما

 لف مخت  اتیدر روا  .خود باعث رشد و کمال استقدم،    ک ی  ی حت  ،می کن  کیخودمان را نزد  میکه بتوان  زانیاما به هر م  . میخود دار  یجا

را   نیرالمؤمنیاز فضائل ام  یتلیفض  ی اگر کس  :ند یفرما  ی م  ات یدر روا  .رشد و کمال است  هیما   تی است که ذکر فضائل اهل ب  آمده 

که با زبان مرتکب   یگناهان   د، یاز فضائل آن حضرت را بگو  یلتیفض  یاگر کس  .رود  یم  نیاز ب  ،است  انجام داده  ا گوشکه ب یناهانبشنود، گ

ِض   . شود  یبخشوده م ،است  شده
َ
َکَر ف

َ
َمْن ذ

َ
ه  ی ف

َ
   ل

َّ
خ

َ
أ
َ
ِبِه َو َما ت

ْ
ن

َ
َم ِمْن ذ دَّ

َ
ق

َ
ُه َما ت

َ
ُه ل

َّ
لل

َ
َر ا

َ
ف

َ
 ِبَها غ

 
َضاِئِلِه ُمِقّرا

َ
دور    ن گذشتهد گناهاخداون   .َر ِمْن ف

ِض   دی فرما  یم  .بخشد  ی او را همه را م  کینزد  و گذشته
َ
ه  یَو َمْن َکَتَب ف

َ
ِفُر   ل

ْ
ْسَتغ

َ
ُه ت

َ
ِئک

َ
َمال

ْ
ل

َ
َزِل ا

َ
ْم ت

َ
َضاِئِلِه ل

َ
ُه َما َبِق   ِمْن ف

َ
ِکَتاَبِه   َی ل

ْ
ل

َ
َک ا

ْ
، ِلِتل

او استغفار   یکه برا  کند  ی م  موکّل  را  مالئکه  متعال  خداوند  ، استبرپ   نوشته  نکه آ  ی را بنگارد، تا وقت  ن یرالمؤمنیاز فضائل ام  یاگر فضائل 

ی  .کنند
َ
ُر ِإل

َ
ظ

َّ
لن

َ
بِ   ی  َعلِ  ا

َ
اِلب    ی ْبِن أ

َ
  ِع   ِذْکُرُه   َو   ِعَباَده   ط

َ
 یُ َباَده  َو ال

ُ
َبل

ْ
   َماُن یإِ   ق

َ
 ِبَوال

َّ
ْعَداِئِه   ِتِه یَ َعْبد  ِإال

َ
َبَراَءِه ِمْن أ

ْ
ل

َ
م حومررا    تیروا  نیا  .َو ا

که   ستین  یکس  چیفرمودند: ه  اکرم  امبریپ   .را هم عرض کنم  یگرید  تیروا  .اند  ذکر کرده  ۱۳۸  صفحه  یامال  فیشرتاب  ر ک، دصدوق 

فضائل را   نیاز زبان او ا  شوند،  یرا م  نیرالمؤمنیفضائل ام  یکه مالئکه وقت  نی اکند الرا ذکر    طالب  یبن اب   یاز فضائل عل  یلتیفض

  ود، ش  ی که جمع متفرق م   یوقت   . مالئکه هستند  نیفضائل هست، ا  ن یاکه    ی تا وقت  . زنند  ی رد او حلقه مگ  و   شوند   ی ل مناز  ابند،ی   ی م  در

  یو م نندیب ی را م ها نیاز مالئکه که در آسمان هستند، ا یا دسته . کنند  یمالئک به آسمان عروج م نیا خورد، ی مجلس به هم م گرید

ْم َر که    ندیگو
ُ
ک

ْ
مُّ ِمن

َ
ش

َ
ا ن

َّ
 ِإن

َ
ِه اِئَحه  ل

َ
َمالِئک

ْ
ل

َ
َها ِمَن ا مَّ

َ
ش

َ
مالئکه   گریبو را تا به حال از د  نی که ا  میشنو  یم   میدار  یی بو  کیما از شما    ،ْم ن
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   .میبود  دهینشن
ْ

ط
َ
َر َراِئَحه  أ

َ
ْم ن

َ
ل

َ
َها َب َی ف

ْ
 ن ی ا  .میبود  دهیو نشن  میبود  دهی ند  یسرمست کنندگ  نیو به ا  یخوش  نیبه ا  ییما تا به حال بو  .ِمن

ْوم     ست؟یعلت آن چ  دیدان  ی: مندیگو  ی ئکه مالم
َ

َد ق
ْ

ا ِعن
َّ

ا ُکن
َّ
ُکُروَن یَ ِإن

ْ
 ُمَحمَّ  ذ

 
  َو  دا

َ
ْهل

َ
َعِبَق فِ   .ِتِه ْی بَ   أ

َ
ایف

َ
ا  ِحِهْم ی ِمْن رِ   ن

َ
ْرن

 
ُعط

َ
  یا  عدهنزد    .ف

  نیا . میاو معطر شد و خاندان  امبری ما از عطر فضائل پ   .کردند   یرا ذکر م محمد ت یفضائل محمد و اهل ب  ها ن یکه ا نیدر زم میبود

 ن یبه ا  کنند  ی ها رو م  آن  م؟یعطر استفاده کن  نیما هم از ا  شود  یم  د؟ یما را هم ببر  شود  ی: م ندیگو  یم   ،شنوند  یرا م  نیکه ا  یا  مالئکه

وا  . : مجلسشان تمام شدند یگو  ی م  ها 
ُ

ق رَّ
َ

ف
َ
ْد ت

َ
 َواِحد  إِ   .رفتند، متفرق شدند   گرید   هانی، اق

ُّ
 َو َمَضی ُکل

َ
زِ   یل

ْ
 انه اش برگشته به خ   ی ، هر کسِلِه َمن

  ی نب  ل یفضا  که ذکر  ی مکان  نیخودتان رابه ا  . ها حلقه زده بودند وجمع شده بودند  نیکه ا  ییهمان جا  م یبرو  د ییا یب  د یبلند شو  یول  است

را مرحوم   تیروا  نیا  .دید کنرا بهره من  نخودتا  ،است  شده   ملصق  مکان  نآ  به که  یعطر  از  و  دیمتبرک کن  ،او شده بود  تیاهل ب  و  اکرم

محل   و  هست  شابوریدر ن  فشیشر  که قبر  یو امام عسکر  یمام هادا  و  از اصحاب خاص حضرت جواد  یشابوریفضل بن شاذان ن

 .  نقل کرده است ۱۸۹ صفحه طالب  یبن اب  یعل نیمؤمنرالیام لیفضا یف الروضه کتاب  در  ،باشد یم انیعیش ارتیز

 

  نیما خودمان را با ملکوت آسمان و زم  نکهیا  یاست برا  یراه  میسی نو  ی و م  میشنو  ی و م  میانخو  ی را م  احضرت زهر  لیما فضا   یوقت

خودمان را   میتوان  یما چگونه م   ،شوند   ی معطر م  لیفضا   نیآسمان با ا  مالئکه  ی وقت  .میخود دعوت کن  سمت به  را  مالئکه  و  میمتصل کن

 ت یلذا خود شناختن اهل ب  .شود یثواب اعطا م  و لیفضا  ،شود  یم  دهیشگناهان بخ  هنک یهمچون ا  یبرکات   نکهیا  بر  عالوه  م؟یمحروم کن

چرا   دیبپرس  د یشا   ،را خدمتتان عرض کنم   ینکته ا،  که عرض کردم  ی منظر دوم  از  . به کمال  دنیرس  یاست برا  ی ها راهآن  ل یو ذکر فضا

 ینکته اشاره م  ست که به دو ا  نهیزم   نیا  در   یفراوان  نکات  ست؟یآن چ  ل یدل  .نقل شده است  یآثار  نی چن  تیاهل ب  لیفضا   ذکر  یبرا

بر   یآثار  ،وارد بدن شود  روسیو  ا ی  کروبیمثال اگر فالن م  .میهست  ناخود آش  یکارها  یاز آثار سوء ماد  یاریبا بسبه عنوان مثال:    .میکن

اگر فالن کار را انجام   .دارد  یاثر  نیچن  ،میوراگر فالن دارو را بخ  .میشناس   یرا نسبتا م  یآثار  نیچن  .گذارد  ی بدن ما م  یولوژیزیف  ستمیس

  م ی شناس  یرا نم  آنها  ،ناستیناب  اتتأثیرآن    دنیاست و چشم بدن ما ازد  ییماورا  اتتأثیرکه    اتتأثیراز    یاما برخ   .دارد  یتأثیر  نیچن  ، میده

 ی انطورکه کارها هم . خبر دهد تا او به ما میبپرس ،ند یب یعالم را م نی اپشت پرده  است و وبیکه عالم الغ یکس که از میآن هست ازمندین

خوب و   یچه کارها  . گذارد  یعالم م   ن یا  کیزیهم در متاف  یاتتأثیر  ،گذارد   ی عالم م  نیا  کیزیدر ف  یروشن  اریبس  اتتأثیرعالم    نیما در ا

 ی علم جربهو ت یعلم قیتحقتالش کردند آن را به  یعده ا .جستجو کنند آثار را نیاز ا یبرخخواستند   یغرب دانشمندان  .بد یچه کارها

 .گذار هستند  تأثیر  کیزیمتافعالم و هم بر    کیزیاست که افعال ما هم بر ف  نیا  قتیآن حق  و  میانکار کن  میتوان  یرا نم  قتیحق  .برسانند

  میبگذار  عهیبرماورالطب  یمثبت  اتتأثیر  میتوان  یداند که چگونه ما م   یاست م   عتیوخالق ماورا طب  عتیطب  نیکه خود خالق ا  یآن کس

  که داند    یکرده است و م   دایدست پ   ی خودش به نکات  یپزشک که از مطالعات علم  کیمثل    .و تاثرات باخبر است  اتتأثیره از  اوست ک

فالن زهر، به عنوان پادزهر   ای کند  نهیتواند به عنوان واکسن، بدن را واکس یکند و م  ی را وارد بدن م یو چه سم  دارد یدارو چه اثر کی

من به او اعتماد    ده،یرس  حیو صح  یقطع   ج یکرده و به نتا  قیداند، تحق  ی اگر او م  . داند  ی آن پزشک م  اثرات را  نیا  . تفاده شوداس  ها   یماریب

 .  کنم یم

 

 یگزارش و به من گوشزد م  عهیرا بر ماوراء الطباز اعمال م  یتأثیراگر خداوند    .است  نیقصه هم  قا  یهم دق  عه،یماوراء الطب  اتتأثیردر مورد  

بپذ  دیبا  .ندارم  میجز تسل  یو راه  ، من هستمندک اول  اءیانب  قیداوند متعال از طرخ  یوقت  .رمیتن بدهم و  صادق و    یو حجت ها  اءیو 

 وجود دارد؟  بیانکار و تکذ یبرا ی لیکند، چه دل ی را گوشزد م یاتتأثیر نینمصدقش، چ

و در کنار   دالشهداءیبر حضرت س  هیاز راه ها، گر  یکیاستغفار  ار  ، استغفار است و در کنیو روحان  یبه عطر معنو  طر شدنمع  یراه ها  از

 .  میدار نانیو بر روح خود اطم عهیالطببر عالم ماوراء  نهایا اتتأثیراز  .است تی، ذکر فضائل اهل بدالشهداءیبر حضرت س هیگر

متعفن    یقرآن، از بو  اتی آ  .ظراب وجود دارداص  ش و آرام  ، یآن جا غم، رنج، خوش  . است  یلم ماداعراض عا  یدارا  عه،یماوراء الطب  عالم 

 هروح معطر شود، ب نکهیا یبرا است که خداوند متعال و ائمه یراه تیاهل ب لیفضا  . دهد یخوش بهشت گزارش م یجهنم و از بو

 .  میکن  دایپ  یعنوم و  یتا کمال روح کرده اند  یما معرف
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چه   م؟ یگام جلو برو  کیکه    میچه کن  ؟ برای ترقی چه باید کنیمند که  پرس  ی هستند، م  یو کمالت روح  یکه طالب رشد معنو  ی کسان

 ستیلزم ن  . فرموده اند  تیراهش را خود اهل ب  م؟ یکن یو آشت  میبا خدا دوست شو  م یچه کن  م؟یتر شو  ک یمان نزد  به امام زمان  میکن

  !میگرد  یگرد جهان م  در خانه و ما اری  .میاز افراد خاص بپرس ، بیو غر بیعج  یما راه ها

از   یکی  .کرده اند  میترس  یما به روشن  یکه داشته اند، راه را برا   یا  یبا شفقت و دلسوز  ائمه  . فرموده اند  یو روشن  یما به خوب  اتیروا

 یبه خوب  د، یزن  ی شما از خوبها حرف م  ی اصال وقت  .شود  ی دلمان روشن م  م، یشنو  ی را م  تیاهل بفضائل    ی وقت .راه ها ذکر فضائل است

ِحبُّ الصاِلح  دیصالحان کن  هیخودتان را هم شب  دیدوست دار  د،ییگو  یاز صالحان سخن م  یوقت  .د یکن  یم   دایقه پ عال
ُ
ُهْم،   َن ی)ا

ْ
ْسُت ِمن

َ
َو ل

 الله 
َ

َعل
َ
نیَ ل

ُ
آنها که به    یقیآن توف  ازآنها را دوست دارم و آنقدر از آنان سخن خواهم گفت تا خدا    یول  ستمیلحان ناز صا  الحا(الصَّ  ِی ْرُزق

در  .مییو از آنها استمداد جو میپناه ببر تیبه معارف و فضائل اهل ب خود یکمال معنو یبرا .کند تی به من هم عنا یداده است، ذره ا

  نیهمه با ا  شیکم و ب  .تفراوان اس  یها  یآلودگ  معرض روح ما در  .بارد  یم   یرگیما ت  یو مجاز  یقی حق  یکه از فضا  میسته  یروزگار

 ن یدر ا  تیاهل ب  .کند   یکه روح ما را مکدر م  یزیچ  ،یی، صدای، صحنه ا یریتصو  .میو با آن مواجه شده ا  میهست  تلخ آشنا  قتیحق

فضائل   دنیبا شن نیهمچن  .میبده قلیقلب خودمان را ص میتوان یم  شان ، با ذکر مناقبفضائل شان دنیبا شن .ندده اوانفسا ما را رها نکر

با مکتب    ییبه برکت آشنا  .، کل الکمال و کمال مطلق استکه معرفت خدا همه کمال  میکن  دایبه معرفت خدا دست پ   میتوان  یشان م

به معارف اهل  اگونگون ی از کانال ها ، مختلف یکه از مجار  میکن  یاستشمام م  یی در فضا  . میاز معارف آشنا هست یاریبا بس تیاهل ب

  ، بشود  ا یآ  ی تیبه موقع  ی تیدر هر موقع  ، ی به گاه  ی که هر گاه  میستین  ین ر که مثل کساشک  اخدا ر  .میدار  یو به فضائل آنها دسترس  تیب

از   .ناقبشود از ذکر م  ی پر م  ،کشورمان  ،شهرمان  ،دی آ  یکه م  یالحمدهلل هر مناسبت  . کنند  دایت پ معارف و فضائل دس  نیبه ا  ،نشود  ایآ

امثال ما    ،که وجود دارد  یمشکل  .کنند یمعطر آشنا م  یهوا  نیو با ا  مایخوش س  یفضا  نیما را با ا  و سخنوران  تیفضائل اهل ب  ادی

قطعا    ،د یاگر شکر بگذار  . ۷  هیآ  ،می( سوره مبارکه ابراهدنکمیلئن شکرتم الز: )دی فرما یقرآن م  . میکن  یم   یشناسو قدر  یکمتر سپاسگزار

 .  د یباش ی اله دیشد  منتظر عذاب  ،دیاگر کفران نعمت کرد (دیلشد یالن کفرتم ان عذابو ) میافزا ی من بر نعمت شما م

 

ما با نام    .خدا  ی که عبارت باشد از معرفت ول  ینعمت  . میعظ  اریبس  یبا نعمت  .با خداست  ییو آن نعمت آشنا  میبزرگ آشنا هست  ی با نعمت  ما

  ما بلرزد ما برده شود تا دل    ینام او جلو  .است نام او ذکر شود  یکاف   و  مییآشنا  زهرا  فاطمه با  یاز کوچک  .میانس دار  یکبر  قهیصد

 .  شود یجار انو اشک م

 است؟ یهمتا قو ی ب یآن بانو ،ی ب ی ما با آن ب وند یپ  نقدریا ایآ

 ؟ میکن ی شکر خدا را م ایآ 

 ؟میسپاسگزار هست ایآ

 ؟ کند  دایپ  ادت ی؟ زمعرفت افزون بشود  نیا تا 

امام   یاز صحاب  . میشو  یبزرگ غافل م  ارینعمت بس  نیو از ا  کند  یما بزرگ جلوه م   یبرا  مشکالت کوچک  یاست که گاه   نیما ا  مشکل

و نعمت محبت   ستیمن بزرگ ن  یبرا  ایدن  یعرضه داشت که آقا جان خدا را شکر که نعمت ها  و  دهی خدمت آن حضرت رس   صادق 

ود احساس کمب  چیالحمدهلل ه  ،چون با شما آشنا هستم  ،دارم  ییها  ی کاست  یو ماد  یویدر مسائل دن  نکهیبا ا  .استشما در نظر من بزرگ  

نعمت محبت و معرفت ما اهل   نی؟ مگر ا یکن  ی م  سهیمقا  هبا چ  یر را دا  یزیچه چ  :فرمودند   . ناراحت شدند  امام صادق   .کنم   ینم

 ر یس  یقرار است شکم  ینعمات ماد  نیا  .ستین  یزیکه چ  ینعمات ماد  نی: امودند حضرت فر  ؟یاست با نعمات ماد  سهیمقا  قابل   تیب

  نیا  انی به پا  یبه سالمت و با آرامش و نسب  ایدن  یمدت کوتاه زندگ  نیقرار است فقط ما را در ا  .بپوشاندرا    یقرار است تن برهنه ا  .کند

است که از لحظه ورود ما به قبر آثار    یزیچ  تیاهل ب  تینعمت ول  ؟ ینک  یم  سهیمقا  یزیرا با چه چ  یزیچه چ  ی دانیتو م .برساند  ایدن

در   ، یحسابرس  هنگام   در  ،برزخ  در  جمله  از  ؛ شود  ی م  دهید  تیاهل ب  تیجا نعمت ول   فرمودند در ده   . شود  ی م  دایپ   بشیو برکات عج

ارزش نعمت    ،م یکن  ی م دایپ  ا یدن  ن یکه در ا  ی ما با مشکل . میابی   ی نعمت را م  نیام عبور از پل صراط است و در آنجاست که ما ارزش اهنگ

  میدان  یم  ایآ  ،ردیقرار بگ  ما  رآخرت قرار است در براب  بیو غر  بیعج  یها  یکه در گرفتار  ی نعمتاما    .م یابی  یخوب م  ار  ییدارا  ،یسالمت

  یکه ما در پا  نیبه برکت ا  جا دارد  نیبنابرا؟  و چقدر ارزشمند است  چقدر بال ،  دهد  ی ها نجات م  یقدر آن نعمت که ما را از آن گرفتار

بخش   ی ننعمت بزرگ را بر ما فزو  ن یا  ایکه خدا  میکنطلب    ای و ثان  می باش  گزارنعمت شکر  نیبر ا  ،مینشست  یکبر  قهیمعارف صدسفره  
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 ی قیحق  اگر  اسم   .است  شانیاسماء ا  قیطر  از  یکبر  قهیما عبارت از شناخت حضرت صد  یبحث اصل .از گذشته آشنا بفرما   ش یب  او ما ر

از مسما برا  ی م  ، باشد انتخاب م  ئی اوقات ما اسما  ی گاه   . ما گزارش دهنده باشد  یتواند   یبا مسما  ی ارتباط  ، اسماء  نیه اک  م یکن  ی را 

ن آاز    یی ایشود که زوا  ی انتخاب م  یاوقات اسم  ی اما گاه   .وجود دارد  تیضد اوقات کامال برعکس است و رابطه    ی گاه  . ن ندارنداخودش

به   .تسین  نطوریا  ، باشد  ی اعتبار  یاگر اسام   . باشد   یقیاست که اسم حق  یبه شرط  رام  ن یا  . کند  ی م  نییشنونده تب  یبرا  امسما ر  قتیحق

چرا   . جواد  مییبگو  ،باشد   سیخس  یل یکه خ  ی ممکن است به کس  .بلند مرتبه  یعن ی  ؛ یعل  م ییبگو،  پست باشد  اریکه ممکن است بس  یکس

 یاعتبار  تیاهل ب  یاسام  .ستی ن  یقیاسم حق  .است  یاسم اعتبار  نیچون ا  ؟باشد  یو  تیتواند معرف و گزارشگر شخص  یاسم نم  نیا

 ا ر تیاسماء اهل ب. کنند  ی م نیی تب و ائمه  اکرم امبریپ  ا ی  و  متعال   خداوند آن ها را ی اسام رایست زا یقیآن ها حق ی اسام. ستین

  ییاسم هااگر قرار است  نیبنابرا ود شناسن یبهتر م را خود ایشان. ت یالب یادرا بما ف تیچرا که اهل ب. کنند  یمعرف دیبا شانیخود ا

.  اسم و مسما برقرار باشد  نیب  یقیحق  رابطه.  باشد  ایشان  تیمعرف شخص  قیکه دق  یی سم هاا  .د نکن  یخود بهتر انتخاب م   ، باشد  یقیحق

 یکبر  قهیحضرت صد  یو محور  یاسم مرکز  ، اسم  نیا  .اسم فاطمه است  ،آمده است  که راجع به حضرت زهرا  ی اسام   نیاز ا  یکی

  . آورده اند ۱۷۸صفحه  ، ۱جلد  عیعلل الشرادر    صدوق  مرحوم .دینیآن را بب  تیروا . است از اصحاب امام صادق  ان یبن ضب ونس ی. ستا

اسم    ۹خدا    ش یپ   فاطمه  « لفاطمه تسعه اسماء عند الله عز و جل»  : ندیفرما  ی به او م  امام صادق   . رسد  ی م  خدمت امام صادق

  ی را هم که انتخاب م   ییاسم ها  .امور آگاه است  قیخدا چون به حقا  .ستین  یاسم اعتبار  ،اسم  نیا  ،خدا  ش یرود پ   ی اسم م  یوقت  .ددار

اسم   ۹  تیشخص  نیا  یو بعد فرمودند برا  ندرا خود حضرت ذکر کرد  اول اسم فاطمه.  است یاست و متناسب با مسم  یقیحق  ،کند

)  .(قهیالصد( دوم )طمهفااسم )  نیاول  .است )   .(هیالزک)  پنجم  .(الطاهره)  چهارم  ،(المبارکهسوم  )  .(هیالراضششم  هشتم   .(هیالمرضهفتم 

 (الزهرا) نهم  و .(محدثهال)

 .  کرد میخواه یبررس را یاسام نیاز ا یبرخ

 .  دارد یمختلف  یمعان فاطمه ؟چه یعنی فاطمه .( استفاطمهاسم ) .اسم نیاول

نوزاد   یوقت .  قطع شد  .چوب شکسته شد  «فطم العود فطما»  :ندیگو  یم  ، شود  یقطع م  ،شود  یشکسته م  یتکه چوب  یزبان عرب وقت  در

 ر یرابطه ش  . نوزاد از مادر جدا شد  « یفطم الصب»  : ندیگو  ی م  ، کنند  ی جدا م  ریاز ش  گری شود و او را د  ی مادر گرفته م   ریخردسال از ش

آن عادتش را  .مبتال شده  ی عادت کی به  یشخص یمثال وقت ای قطع شدن است  ،جدا شدن یدر واقع به معنا «فطم». شداو قطع  دنینوش

به    «فطم»پس    .مرد از عادت خودش جدا شد، قطع شد   «فطم الرجل عن عادته »  :ندیگو  یم  .دگذار  یم  کند و کنار  یقطع م  نیبا تمر

 .  افتادن ییجدا ،دور شدن ،گرفتن لهاصف  یبه معنا .قطع شدن است یمعن

نام مقدس   نیا  نیب  ی آن پرده بردارند و ارتباط  ی کنند و از معنا  ریتفس  انیعیش  یاهتمام داشته اند که لفظ فاطمه را برا  ائمه  اتیروا  در

نقل شده    از امام صادق   یتیروا  ۵۸۱صفحه    ی وففرات ک  ریتفسدر    .برقرار کنند   یلغو  ی که بر مادر مطهره شان نهاده شده با آن معنا

 (فاطمه ان الخلق فطموا ان معرفتها  تیانما سم) :که حضرت فرمودند

 

از شناخت او   .از شناخت او دور مانده اند   دگانیفرآچون    ؟ شد  ده ینام  «فاطمه »  ،است که چرا فاطمه  نیا  ، نام فاطمه  یبرا  ریتفس  نیاول

شناختش   ییتوانا  ای و    میندار  یبدان دسترس  ای  میشناس  یرا نم  اءیما اش  نکهیا  علت  .است  شده او راهشان قطع  ییاز شناسا  . جدا شده اند

کار   یطبق چه مدار  ؟بر آن حاکم است  یافزار  چه سخت  ،یستمیچه س  لیبا مو  نیآقا ا  ندیگو  یکه به ما م   د یمثال فرض کن  ؛مینداررا  

!  اوقات نه  ی گاه  .مدارات آن ندارم  ییو شناسا  ل یموبا  نیباز کردن ا  یبرا  ی چون راه  ؟دانم   ی چرا نم  . دانم  ی نم  م یگو  ی م من    ؟ کند  ی م

 چیه  ،ندارم  یتخصصمن چون    ،دهندآن را به من نشان    ینقشه ها  ، دهندبه من  مدارش را  اگر    .ندارم  یتخصص  چ یاما ه  .ارمد  یراه

 .  شود ی نم دایمن پ  یسخت افزار برا نیاز خود ا ،نقشه ها  از آن مدارات از آن ییشناسا

 

تعب  ، دگانیآفر  ،مخلوقات،  بشر  ا یآ ؟ستیک  زهرا  فاطمه او را دارند  یدسترس  دگانیهمه آفر  یعنی   «الخلق»  دق امام صا  ریبه    ؟ به 

آن  ییشناسا نافراد به چهره  آنهاست  یی شناسا.  تاس  ییسطح شناسا  نیتر  نییپا  نیا  .ستیها  شما ممکن است کنار   .افراد به کمالت 

 ن یبزرگتر  ،یدانشمندان علوم بشر  نیرا کنار بزرگتر  ی ساعات  شما   دی ! شااست  یتیکه او چه شخص  دیاما ندان  ،دیزیبرخ  ،دینیبنش  یصشخ

  ده ی چهره او را د  نجایا  . دینبر  ی او پ   تیلت او به شخصاما به کما   دیهم غذا بخور  زیم کیکنار   یبا آنها حت ،دینیکنار آنها بنش  ،دانشمندان



 

 6صفحه 

 

 26ره دوره آموزشی شما

 اول  جلسه -  زهراشناخت اسماء حضرت 

دادند   حیشما توض یو اگر هم برا دینداشت یراه د،یببر یاو پ  تیبه شخص نکهیا یبرا ،د یبرانداز کرد ،دی نظر گرفت ریاو را ز یلباس ها .دیا

او را   ی عظمت علم  دینتوانست  ، دیبود  گانهیب  ی ل علممسائچون شما با    ، دارد  ی رزومه درخشان علم  نیچن   ،و چنان است  نیچن  ی که فالن

 . دیکندرک ب

است که   یو به لحاظ مقامات معنو  ی روحان  کمالت  به لحاظ  یعیدر چنان سطح رف  فاطمه زهرا  ،مادر ما   : ندیفرما  ی م  صادق   امام

کودک    کی  یرا برا  یپرفسور حساب  دیواههر چقدر بخ  شما  . منقطع شده  ی معرفت او از بشر به کل  و   .ستیفهمد که او ک  ی نم  ی کس  چیه

و افتخارات   یبرد، چون قدرت درک مراتب علم  یاز سخنان شما نم  یبهره ا   چیاو ه  ، دیگوئاو ب  یو از افتخارات علم  دیکن  فیتوص  ساله  4-۵

 ی گفتار شما برا  نیذا ال . است گانهیب  کیزیچون با ف ، بود  کیزیپدر علم ف ی حساب پرفسور د یبگوئ چقدرهر  .را ندارد ی پرفسور حساب ی علم

  میو آنقدر طفل دبستان  نییآن قدر پا   یمعنو  و  ینسبت به مسائل روحان  قتایما حق .دی گشا  یبر آن کودک نم  یاز پرفسور حساب  یمعرفت  او

 . است  فاطمه  ،فاطمه  مییبگو  د ی تنها با  ؟ستیک  فاطمه  میکشف کن  میتوان  ی نم  ،ندیبگو  ما از فاطمه زهرا  یکه هر چقدر برا

 و حجاب اءیبا ح،  او  را با عبادت  فاطمه زهرا  میبخواهاست که    زیتأسف برانگ  اریبس  نیبنابرا  .میکن  یمعرف  او را  میتوان  ید او نمجز با خو

 : ناچارم مثال بزنم! دیدقت کن  .میکن  یمعرف  او با بذل و بخش ،او

به قواعد استنباط   ،آنها مسلط است  ریبه تفاس  ،آن اشراف داردقر  اتیاز آ  هیو به هزاران آ  اتیکه هزاران روا  دیمرجع تقل  کی  دیخواه  یم  اگر

و    ی علم  ، یفقه  لیدل و هر  و با آنها دست و پنجه نرم کرده است  آشناست  ، ی فقه  ، یادب   ، یرجال  ،یسالها بر قواعد اصول  ، اشراف کامل دارد

مرجع   نیچن  کی  ،بزرگ  یتیشخص  نیچن  کی  دیبخواهاگر شما    ؛کند  ینکات ناب از او استخراج م  ،دیاو قرار بده  اریرا در اخت  یاعتقاد

 ای! آنوشت دیداند که بابا آب داد را چگونه با یم یبه خوب ؛فالن یاهلل العظم تیبله آ دیبگوئ ،دیکن یرا معرف یو ارزشمند ختهیفره دیتقل

واقعا بابا آب    یاهلل فالن   تی! آآقا   دیی نگو  ؟د یادر حق او ظلم کرده    ای  دیکرده ا  ی ا او را معرفشم  ایآ  ؟انتیخ  ای   دی شما به او خدمت کرده ا

بچه   یبرا  فیتعر  نیا  .مذمت بود  ،نبود  فیدر واقع تعر  ،دیکه شما کرد  یفیتعر  نیا  یبلد است ول  .درست است  .سدیداد را بلد است بنو

 ف یتعر  نیا  .خوب است  نیا  .سدیون   یپسرم بابا آب داد م   دیبگوئ  اقوام  یجلو  دیبرو  است  خوب  ،گرفته است  ادیکه بابا آب داد    یدبستان

 .  او باشد  فیتعر نیتواند ا ینم دیمرجع تقل کی یبرا یاوست ول یبرا

 

از او   یل علم هر سؤا ا یو    داشت   یبود که احترام پدرش را نگه م   یکس م ییبگو  ا یو  میکن ی و حجابش معرف  ا یرا با ح  اگر فاطمه زهرا  ما 

. ستین  یشناخته شدن  فاطمه زهرا  .میمذمت او را گفته ا  .میبه او خدمت نکرد  ،داد  یپاسخ زنان مهاجر و انصار را م  ،دندیپرس  یم

 .  میاندازه کن میاو را بتوان تید و شخصفراتر از آن است که در الفاظ بگنج فاطمه زهرا .ستی در حد ادراک ما ن زهرا فاطمه

 

که در منزل  یدماسنج ، دیریاندازه بگ دیوش را بخواهآب ج وانیل کی: اگر شما حرارت م یآور یم یگری مثال د  ،شدن مطلب روشن یبرا

ذوب آهن  یآهن را در کوره ها  یحرارت پاره ها  ن یشد که قرار شد با ا  اد یحرارت آنقدر ز  ن یاما اگر ا  است  یخوب  لهیوس  ، دیدار  اریدر اخت

در سطح   یو معنو  یدر کمالت روح  ، اما در معرفت خد  .و سنجش ندارد  یریاندازه گ  تیدماسنج قابل  ن یوقت اآن    ، نندکاصفهان ذوب  

 یو وال  م یعظ  تیشخص  میتوان  یو ساده است که نم  یی ما ابتدا  یسنجش و اعتبار سنج  ی دستگاهها  ، ما  ی و مدارک معرفت  میهست  ییابتدا

  که فرمود: یکس .میاسرا بشن مقام فاطمه زهرا

  ،سطح از عظمت و معرفت است  نیکه در چن  ی کس  «لوال فاطمه لما خلقتکما  لما خلقتک و  یو لوال عل   .لما خلقت افالک  »لوالک

  نشیآفر  ،دگانیآفر  «الخلق عن معرفتها  فطم»  :که فرمود  صدق مولنا جعفر بن محمد الصادق   .میاو را بشناس  میخواه  یچگونه م

 . باز مانده اند ز شناخت فاطمه زهراا یهمگ

 .  میپرداز یبحث مبه ادامه  ندهیدر جلسه آ انشاءاهلل

 دعا  التماس


